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Nr. 17028/09.09.2021 

 

 

ȘEDINȚA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 

10 SEPTEMBRIE 2021 

 

Loc de desfăşurare:  

Sala de sport a Liceului Energetic Tg-Jiu,  
str. Aleea 23 August, nr. 11, localitatea Tg-Jiu 
 
Data: 

10 septembrie 2021, începând cu ora 10.00 

 
Participanţii la şedinţa: 

 Se soluționează în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei:  

(i) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în 
ordinea descrescătoare a punctajelor(în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul 
inspectoratului şcolar şi a punctajului, cu avizul în vederea detașării de la Ministerul 
Educației) 

(ii) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie; 
(iii) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 

104 alin. (1) şi (2) din Metodologie. 
 

Intervalul orar: 

 

Nr. 

crt. 

Disciplina Interval orar 

1 Educatoare, Învățători, Limba și literatura română, Limbi moderne 10,00 – 11,00 
2 Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Educatie sociala, Socio-

umane, Religie, Educație fizică și sport, Arte, Disc. Tehnice, Inv. special 
11,00 – 12,00 

 
 Notă: 

 

 În cadrul şedinţelor de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform 
cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura 
solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. 

 După consemnarea în procesul-verbal a opţiunii făcute, comisia de organizare şi desfăşurare a 
concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). 

 În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa de 
repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează. 
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 Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat. 
 Situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației. 
 Începând cu data de 19 august 2021, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea 
cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, 
cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită 
completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea 
contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din 
Metodologie.  

 
 
 

Comisia județeană de mobilitate 


